
 

1 
 

MY CRAFT TRIP: PHATTHALUNG 
SOOKNIYOM TOUR X VARNI CRAFT 

ทะเลน้อย – ชุมชนทอกระจดู – เมืองเก่าสงขลา – เกาะยอ  
วันที ่ 16 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 

 
สุขนิยมทวัร ์ชวนคณุรว่มการเดินทางรูปแบบใหม่ TRAINING TRIP กบัการเรยีนรู ้“วัฒนธรรมท้องถ่ิน”ซึ่ง

ใหท้ัง้ความสขุและความรูผ้า่นการลงมือท าสรา้งสรรค ์ตอ่ยอดเพื่อคน้หา “ความหมายและคุณค่า” แหง่ “ภมูิปัญญา

ท้องถ่ิน” โดยจะพาไปเรยีนรู ้ลงมือปฏิบติัและจบลงท่ีไดชิ้น้งานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยตวัเองติดมือกลบับา้น พรอ้มกบั
เก็บเก่ียวแรงบนัดาลใจในพืน้ท่ี เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนงัในวดั สมัผสัวิถีชีวิตในชุมชน หรอื เลา่ประวติัศาสตรข์องเมือง
เก่า เป็นตน้ 

 
คุณนัท - มนัทพงศ ์เซ่งฮวด ผู้น าภมูิปัญญาดั้งเดมิของชาว
พัทลุงมาสร้างสรรค ์ต่อยอดดว้ยการออกแบบที่ทันสมัยจึงท า
ให้แบรนด ์“หัตถกรรมกระจูดวรรณี” (VARNI SOUTHERN 
WICKERY) กลายเป็นกระจูดแสนเก๋คว้ารางวัลด้านดีไซน์
มากมาย ได้ออกไปอวดโฉมในตลาดทัง้ไทยและต่างประเทศ 
 

ไฮไลทกิ์จกรรม 

- เที่ยวพัทลุง และสงขลา สองเมืองเก่าท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร ์วฒันธรรมและ วิถีชุมชนท่ีมีเสนห่์
และเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

- ล่องทะเลน้อย ทะเลสาบขนาดใหญ่เขตพืน้ท่ีชุ่มน า้โลก หรอื “แรมซารไ์ซด”์ ชมวิถีชีวิตประมงพืน้บา้น 
ชมธรรมชาติอนังดงาม ทะเลบวั และนกนานาชนิด  

- รว่ม เวิรค์ชอปเพื่อเรียนรู้วิถี ‘กระจูด’ ครบวงจร ตัง้แตไ่ปเก็บมาจากตน้สดจนถึงขัน้แปรรูปเป็น
กระเป๋ากระจูดแสนเก๋ 

- เท่ียวชม ป่าสาคู ในพืน้ท่ี 80 ไร ่ท่ีบา้นหวัพล ุชมการสาธิตขดูแปง้สาคแูละลองท า “ขนมเปียกสาคูต้น” 
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- เท่ียว เกาะยอ ในทะเลสาบสงขลา ชิม จ าปาดะ ลกัษณะคลา้ยขนนุแตล่กูเลก็กวา่ ดกูารท าผ้าทอเกาะ
ยอ เป็นผา้พืน้เมืองท่ีมีช่ือเสยีง ท ากิจกรรม DIY ท าปกสมุดไดอาร่ีและตกแตง่ด้วยผ้าทอเกาะยอสี
ต่างๆ 
 

วันแรกของการเดนิทาง                 กรุงเทพ – หาดใหญ่ – พัทลุง – ปากประ – ควนขนุน   (1)  

 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์ C เชค็อิน สายการบนิไทยสมายล ์

เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
08.00 น. ออกเดนิทาง สู ่จังหวัดสงขลา โดย สายการบนิไทยสมายล ์เท่ียวบนิท่ี WE 269   
09.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิหาดใหญ่ เปล่ียนการเดนิทางเป็นรถตูป้รบัอากาศ เทีย่วย่านเมืองเก่าสงขลา เมืองเล็กๆ 

รมิทะเลสาบสงขลา เมืองท่ีมีเสน่หแ์ละความหลากหลายทางวฒันธรรม เดนิเท่ียว ถนนนางงามสงขลา ถ่ายรูป
กับสตรีทอารท์สุดชคิ ถนนนางงาม ถนนสายหลกัเก่าแก่ของย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นศนูยก์ลางย่านอาหาร
พืน้เมืองของสงขลาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ย่านนีจ้ึงมีมนตส์ะกดดงึดดูใหไ้ปชมการผสมผสานระหวา่งศลิปะและ
วฒันธรรมไดอ้ย่างลงตวั ไมว่่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋ๆ รวมถึงจดุถ่ายรูปแลนดม์ารก์ชิคๆ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่กาะยอ เป็นเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดนิทางโดยขา้มสะพานตณิสลูานนท ์บน
เกาะยอมีการท าสวนผลไมแ้บบสมุรุม หมายถึงผลไมจ้ะผลดักนัใหผ้ลผลติตลอดปี เช่น สม้โอ มะพรา้ว ขนนุ ผลไม้
ท่ีมีช่ือของเกาะยอคือ จ าปาดะ ลกัษณะคลา้ยขนนุแตล่กูเลก็กวา่ และผา้ทอเกาะยอ เป็นผา้พืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียง
และไดร้บัความนิยมจากผูน้ิยมสวมใสผ่า้ไทย มีลายท่ีเป็นเอกลกัษณ ์เช่น ลายราชวตัถ ์ดอกพกิลุ ดอกพะยอม 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นมหศัจรรยเ์กาะยอ  
บา่ย ท ากิจกรรม DIY ท าปกสมุดไดอาร่ีและตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอสีต่างๆ กบักลุม่ผา้ทอรม่ไทร ปา้ยม-ยมนา 

(ประธานกลุ่ม) บอกวา่ ดว้ยเอกลกัษณข์องผา้เกาะยอท่ีทอเป็นลาย
เลก็ๆ จึงเป็นเหตใุหผู้ท้อตอ้งมีสมาธิสงูมากในการท าดอกผา้แตล่ะ
ดอก เพราะไมอ่ย่างนัน้ลายท่ีควรจะไดอ้อกมาเป็นดอกกลมๆ อาจบดิ
เบีย้วเหลืออยู่เพียงซีกเดียว สว่นช่ือเรียกลวดลายของผา้สว่นใหญ่มกั
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ตัง้ช่ือกนัง่ายๆ ตามลกัษณะท่ีดคูลา้ยคลงึกับพืชพรรณไมท่ี้พบเห็นไดท้ั่วไป เช่น ลายดอกพยอม ลายดอกรสสคุนธ ์
ลายพรกิไทย ลายลกูหวาย แตบ่างครัง้ก็ตัง้ตามช่ือของผูค้ดิลาย เช่น ลายโกเถีย้ม และ ชมิขนมเค้กจ าปาดะขนุน
จาก สวนเกษตรลุงว ี ผลไมข้ึน้ช่ือของเกาะยอ   
เม่ือไดเ้วลาสมควร เดนิทางตอ่ไปยงั จ.พัทลุง (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
น าท่านชม วังเจ้าเมืองพัทลุง สรา้งในสมยัพระยาพทัลงุ (นอ้ย จนัทโรจ
วงศ)์ เป็นผูว้่าราชการ ปัจจบุนัทายาทตระกลู “จนัทโรจวงศ”์ ไดม้อบวงันี ้
ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตแิละกรมศิลปากรไดป้ระกาศขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถาน 
เท่ียวชม วัดวัง พัทลุง วดัโบราณ สนันิษฐานว่าสรา้งในสมยักรุงศรี
อยธุยาตอนปลาย ตอ่มาไดส้รา้งขึน้ใหมโ่ดยพระยาพทัลงุ (ทองขาว) ใน
สมยัรชักาลท่ี 3 สิง่ส  าคญัของวดัวงัคือ พระอโุบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมยั
รตันโกสนิทร ์ชมความงดงามของภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัซึ่งคาดวา่
เป็นช่างฝีมือคณะเดียวกบัช่างท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัพระศรี
รตันศาสดาราม 

เย็น รบัประทานอาหารค ่าท่ีรา้นสามกั๊ก 
จากนัน้เดนิทางสู ่อ าเภอควนขนุน น าท่านเขา้สูท่ี่พกั VARNI CRAFT STAY (หัตถกรรมกระจูดวรรณี)  

ท่ีพกัเพ่ือการเรียนรูท่ี้ออกแบบส าหรบัผูท่ี้มีใจรกัในงานคราฟจากกระจดู ภายในตกแตง่ดว้ยเฟอรน์ิเจอรแ์ละของ
ประดบัเลก็ๆน่ารกัอย่างใสใ่จจากกระจดูของวรรณี 
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วันทีส่องของการเดนิทาง       ควนขนุน – ทะเลน้อย – เวริค์ชอปกับวรรณีกระจูด – ตลาดป่าไผ่สร้างสุข (2)  

 
05.45 น. พรอ้มกนัท่ีหนา้รีสอรท์ น าท่านไปยงัท่าเรือ ชม ทะเลน้อย ทะเลสาบน า้จืด หรือเรียกวา่ “อุทยานนกน า้ทะเล

น้อย” เป็นเขตหา้มลา่สตัวป่์าแห่งแรกของประเทศไทย สมัผสัแสงแรกยามเชา้ซึ่งเป็นจดุชมววิท่ีสวยท่ีสดุ และฝงู
ควายน า้ ซึ่งยิ่งนบัวนัจะหาดยูาก ชมไฮไลทข์องทะเลนอ้ยคือ แหล่งดู
ทะเลบัวแดงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคใต้ ดว้ยความอดุมสมบรูณข์อง
พืน้ท่ี และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลนอ้ย ท าใหพื้น้ท่ี “พรุ
ควนขีเ้สีย้น” ของทะเลนอ้ยไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเขตพืน้ท่ีชุ่มน า้
โลก หรือ “แรมซาร ์ไซด”์ (RAMSAR SITE) แห่งแรกในเมืองไทย 
จากนัน้นั่งเรือตอ่ไปยงั ทุ่งกระจูด ใหท้่านไดรู้จ้กักบัพืชน า้ท่ีกลายมา
เป็นสนิคา้จากภมูิปัญญาท่ีสรา้งช่ือเสียงไปทั่วโลก ช่วยกนัเก็บกระจดูจากตน้สดเพ่ือน ากระจดูนีไ้ปสานกนัในช่วง
สาย 

08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีรีสอรท์  
10.00 น. เร่ิมกิจกรรมเรียนรู้และสานกระจูด กับ คุณนัท มนัทพงศ ์เซ่งฮวด  

เรียนรูป้ระวตัเิก่ียวกบัการท ากระจดู 
เรียนรูป้ระสบการณท์ างานของกระจดูวรรณี 
เรียนรูข้ัน้ตอนวธีิการท ากระจดู 

10.45 น.  พกัเบรก ดว้ยขนมทอ้งถิ่น 
11.00 น.  หลงัเบรก ท ากิจกรรม WORKSHOP เรียนสานกระจูด 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ลิม้ลองขนมจีนพืน้บา้น 

ไก่ทอดสตูรใต ้ทานพรอ้มผกัสดนานาชนิด 
13.00 น.  เรียนรูเ้ทคนิคการแตง่แตม้สีสนัตามจินตนาการของท่านลงบนกระเป๋าสะพาย  
14.30 น. เสรจ็กิจกรรมการเรียนรูแ้ละรบัชิน้งาน 

ชิน้งานทีท่่านจะได้รับ กระเป๋าใส่เหรียญ 1 ชิน้ 
   กระเป๋าสะพาย 1 ชิน้ 
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15.30 น. เดนิเลน่ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข อ.ควนขนุน ตลาดสนิคา้ปลอดภยั อนรุกัษภ์มูปัิญญาทอ้งถิ่น รกัษโ์ลก เนน้สรา้ง
ความสขุใหท้ัง้คนซือ้ คนขาย ก่อตัง้ขึน้ดว้ยสโลแกน “อิม่กาย สบายใจ 
สุขอยู่ทีพ่อ” ทัง้ตลาดเตม็ไปดว้ยตน้ไผ่ใหค้วามรม่รื่น รา้นคา้ก็ตกแตง่
ดว้ยวสัดธุรรมชาต ิขายสนิคา้พืน้บา้นเป็นส่วนใหญ่ พืน้ท่ีของท่ีน่ีแทบไม่
มีหลงัคาเลยเพราะมีไผร่ม่รืน่ไปทัง้ตลาด  

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นท่ีรา้นอาหารวิวยอ รา้นอาหารของรีสอรท์  
จากนัน้น าท่านกลบัเขา้สูท่ี่พกั ศรีปากประ รีสอรท์ **** 
รีสอรท์ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตขิองลากนูเช่ือมติดกบัทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความหลากหลายและอดุมสมบรูณ์
ทางดา้นชีวภาพรวมไปทัง้รูปแบบตวัอาคารท่ีสรา้งไดก้ลมกลืนไปกบัสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง จดัไดว้่าเป็นรีสอรท์
แนวอนรุกัษธ์รรมชาติเป็นความลงตวัและสมบูรณแ์บบระหวา่งธรรมชาตแิละความสะดวกสบาย 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง   พัทลุง – ชมป่าสาคูและท าขนมเปียกสาคูต้น – สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
                                               – กรุงเทพฯ        (3)  

 
เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ท่ีรีสอรท์ 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านเดนิทางไปรูจ้กักบัตน้สาคแูท้ๆ  ท่ีท ามาจากแปง้ตน้สาค ูสาคจูากตน้สาคธูรรมชาตจิะออกสี

ชมพ ูอมน า้ตาล ไมใ่ช่สีขาวแบบท่ีเราเคยกิน (แบบสีขาวท าจากแปง้มนัส าปะหลงั) น าชมป่าสาคใูนพืน้ท่ี 80 ไร ่ท่ี
บา้นหวัพล ุควนขนนุ จ.พทัลงุ เราไดเ้ห็นสาคท่ีูมีทกุแบบ ตัง้แตต่น้เลก็จนถึงตน้แก่พรอ้มตดั  
ชมสาธิตการขูดแป้งสาคู  และลองท า ”ขนมเปียกสาคูต้น” ด้วยตัวท่านเอง  
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เดนิทางสู ่ จังหวัดสงขลา ผา่นสะพานแห่งความสขุ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ท่ีเตม็ไปดว้ยพลงัแห่ง
ความสขุ เพราะสองขา้งทางคือภาพอนังดงามของวถีิธรรมชาตอินั
สมบรูณแ์ละเรียบง่าย ยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร เป็นสะพานท่ียาวท่ีสดุ
ในประเทศไทยท่ีขา้มทะเลสาบ เช่ือมการเดนิทางระหว่าง อ.ควนขนนุ  
จ.พทัลงุ และ อ.ระโนด จ.สงขลา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย จากนัน้น าชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตสิงขลา เป็นโบราณสถานของ

ชาต ิมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมตะวนัตก อายกุวา่ 100 ปี เดมิ
เป็น คฤหาสนข์องผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา พระยาสนุทรานรุกัษ ์(เนตร 
ณ สงขลา) ผูช้่วยราชการเมืองสงขลา ภายในจดัแสดงศลิปวตัถท่ีุเป็น
มรดกทางวฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณข์องภาคใตต้อนลา่ง นอกจากนี ้
ยงัจดัแสดงศลิปะโบราณวตัถท่ีุเก่ียวกบั ตระกูล ณ สงขลา ซึ่งเป็น
ตระกลูเจา้เมืองสงขลาในอดีตดว้ย 
น าท่านชอ้ปปิง้ของฝากท่ี ตลาดกิมหยง ขนมขบเคีย้ว ผลไม ้เครื่องส  าอาง เครื่องใชไ้ฟฟา้ ของเดก็เลน่ แวน่ตา 
ตลอดจนเครื่องใชใ้นครวัเรือน 

17.00 น. ไดเ้วลาเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ หลงัโหลดสมัภาระเรียบรอ้ย อิสระท่านรับประทานอาหารเยน็ ในบรเิวณ
อาคารผูโ้ดยสารสนามบนิ รา้นแนะน า เช่น รา้นโกปีเตีย๊ม, รา้น BLACK CANYON  

19.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิไทยสมายล ์เท่ียวบนิท่ี WE 268 
21.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 
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อัตราค่าบริการรวม 

คา่พาหนะเดนิทาง รถตูป้รบัอากาศ ในระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
คา่ท่ีพกั 2 คืน (แบบโฮมสเตย ์และ 4 ดาว) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ และกิจกรรมเวริค์ชอป ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ทศันาจร สายการบนิไทยสมายล ์เสน้ทาง สวุรรณภมู ิ– หาดใหญ่ - สวุรรณภมู ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท ์
คา่ทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมีจ  านวนผูร้่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบนิ เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นี ้
จะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

Happy price (ผู้ใหญ่ข้ันต ่า) 
ข้ันต ่า 

จ านวน 15 ทา่น 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้ง SRI VILLA BATHTUB จ านวน 3 หอ้ง)  15,500 บาท 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้ง LUMPOO LAGOON จ านวน 6 หอ้ง  
SRI VILLA SEAVIEW จ านวน 2 หอ้ง) 

 15,900 บาท 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้ง YOR LAGOON จ านวน 4 หอ้ง)  16,500 บาท 

ราคาพิเศษส าหรบันกัเรยีน-นกัศกึษา (อาย1ุ5-22 ปี) ทา่นละ 
** ในกรณีพกัหอ้ง  SRI VILLA BATHTUB 

 13,500 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม เริ่มตน้ ทา่นละ   2,500 บาท 
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4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธิ ์ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บั
การยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสียก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาผูร้ว่มเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดนิทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทัวร ์จ  ากัด ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั หากมี
เหตจุ  าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสยั เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 
 

 
 
   

 


